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Hej !

Rapport från städdagen - en kraftsamling på att rensa ogräs och städa de allmänna utrymmena på

vindarna gav ett fint resultat på städdagen den 8 oktober. Den tidigare annonserade målningen

under söndagen uteblev dock på grund av ihållande regn. Vi återkommer med datum för fortsatt
garagemålning, m.m.

Trädbeskärning - en arborist vid namn Majja Kvist har anlitats av föreningen för allmän konsultation

samt beskärning av bl.a. fruktträden. Detta utfördes den 21 oktober.

Odlingslotter - för närvarande finns det bara en ledig odlingslott kvar. Ta kontakt med Jan-Eric om

du är intresserad av att ta hand om en odlingslott, vilket är kostnadsfritt mot god skötsel av

densamma.

Leksaker - har du barnleksaker som kan användas ute? Det är dags att rensa ut trasiga leksaker i våra

sandlådor. Passa på att donera bilar, hinkar, spadar och annat som kanske bara ligger undanlagda.

Slamrensning - under oktober har slamrensning av dagvattenbrunnar på övre gården utförts med

gott resultat.

Nya maskiner itvättstugan - en ny grovtvättmaskin samt två nya torkskåp har nu installerats i

tvättstugan. Styrelsen påminner om att läsa instruktion innan användning samt att iaktta försiktighet
och ej överbelasta grovtvätten.

Mangeln itvättstugan - de som använder tvättstugan har säkert sett den uppsatta listan med en

fråga rörande användning av mangeln. Styrelsen harvelat bilda sig en uppfattning om hur pass

många medlemmar som använder den befintliga mangeln. Det har inte handlat om att ta bort
densamma. Föreningen kommer att köpa in en ny mangel så småningom.

Askkoppar - de befintliga askkopparna som finns vid portarna kommer att flyttas till annan plats i

anslutning till gårdshusen. Styrelsen påminner om att de som röker måste slänga sina fimpar i

askkopparna och inte på marken... Glöm inte bort att även informera eventuella besökare om denna

förhå llningsregel.

Vvs-installationer - på förekommen anledning vill vi påminna om att installationer som finns bakom

luckor m.m. i badrum, enbart får röras av VVS-montör, motsvarande. Om en medlem orsakar läckage

får denne själv bekosta eventuell åtgärd.

Försäkring-styrelsen vill även idetta medlemsmeddelande påminna om attalla medlemmarska ha

ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring, Vi vill gärna ha uppgift på att ni har detta. Har man ej

bostadsrättstillägg kan en skada bli kostsam för lägenhetsinnehavaren. Lägg en undertecknad
bekräftelse eller en kopia på försäkringen i föreningslådan i tvättstugan.

Parkeringsplatser - för närvarande finns det lediga parkeringsplatser. Ta kontakt med Jan-Eric!



Motioneral Har du en välgenomtänkt id6 som du tycker att föreningen skallförverkliga? Betänk då
möjligheten att skriva en motion till föreningsstämman. Det går utmärkt att skicka in den redan nu,
även om stämman hålls först den 24 april 2017. Vi återkommer med mer information närmare
stämman.

Enkät - en enkätundersökning inom föreningen kommer att genomföras inom en snar framtid.
Frågor som berör vår förening, fastigheterna, hemsidan och annat kommer att tas upp. Vi

återkommer med mer information.

Tunnelbanedepå i Högdalen - ett omfattande byggprojekt i vårt närområde. Vi har tidigare
informerat om att en anslutning tilltrafikspåret norrut kommer att läggas bredvid bron över
Gubbängsfältet. För vår förenings vidkommande innebär byggnationstiden risk för betydande
störningar, främst på grund av lastbilstransportertill och från etableringsplatsen. Vi fortsätter att
bevaka detta ärende.

Ingen biogasanläggning i Högdalen - den tidigare aviserade byggnationen av en biogasanläggning i

Högdalen blir ej av. Stockholm Vatten skallsåledes ejetablera en rötningsanläggning i Högdalen.

Balkonginglasning - att glasa in sin balkong kan onekligen ge ett mervärde för lägenhetsinnehavaren.
Synpunkter från medlemmar har emellertid inkommit mot företaget Nordiska Profilsystem AB, vilka
vi härmed avråder från att anlita vid balkonginglasning. Vi vill samtidigt påminna om att det alltid är
en god idd att ta in minst två offerter innan avtaltecknas med en leverantör.

Vårt närområde - en boplats har ånyo upprättats i skogsterrängen söder om våra fastigheter. En

polisanmälan har upprättats genom Jan Ekman, Farsta stadsdelsförvaltning. Styrelsen följer ärendet.
Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att vara uppmärksamma på okända personer som rör sig
kring garagen eller på gårdarna. Meddela Jan-Eric Samuelsson, fastighet@mairoparkenl.se 070-784
85 87 eller ring1-!2 om akut insats krävs.

Kommunikation - du kan meddela oss om det är något du funderar på eller vill att styrelsen ska ta
tag i. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna och på hemsidan. Vi har även en sida på Focebook-
om du inte är med där kontakta Jan-Eric (se ovan) så kommer du med i den slutna gruppen.

Glögg - alla medlemmar hälsas välkomna till glögg och pepparkakor söndagen den 11- december på

eftermiddagen iföreningshuset. Anslag om exakt tid kommer att sättas upp i portarna i december.

En fortsatt trevlig höst tillönskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken 1,

Styrelsen


